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جمال بشرة

Sarah Rasheed

ومشاكل  تشّققات  وبعده  الصيف  فترة  خالل  بشرتنا  تعاني  قد  ما  غالبًا 
أخبار  انتشار  الشمس. ومع  تعّرضها ألشّعة  جاّفة من كثرة  وتكّونات  تصّبغ 
الفيلر  حقن  على  الواقع  تلفزيون  ونجوم  هوليوود  مشاهير  كّل  حصول 

والبوتوكس، فإّن الطلب على العالج غير الجراحي آخذ في اإلرتفاع. 

عالجات الوجه: هل هي 
صيحة أم أمر ال بّد منه؟
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 ISAPS التجميل  جلراحة  الدولّية  اجلمعّية  اأ�صدرت 

نتائج م�صحها العاملي ال�صنوي حول الإجراءات التجميلّية، 

حيث اأظهرت زيادة بن�صبة ٪7.4 يف تلك الإجراءات التي 

اجلراحة  مع  وباملقارنة   .2019 العام  يف  اإجنازها  مت 

التجميلية، فاإّن احل�صوات غري اجلراحّية  هي ذات تكلفة 

غري منخف�صة ن�صبّيًا. وي�صار اإليها اأي�صًا با�صم "عالجات 

وهي اإجراء ميكنك القيام به يف ا�صرتاحة  وقت الغداء" 

الغداء، متامًا مثل تناول القهوة. ونتيجًة لذلك، اأ�صبحت 

تلك الأمور طبيعية كجزء من روتني اجلمال اخلا�ص بنا.

وقد بداأ احلديث عن هذه "التعديالت" منذ فرتة، بفعل 

التوا�صل  و�صائل  على  باإطاللة جيدة  الظهور  الرغبة يف 

ما  دائمًا  التي  حياتنا  اأمناط  تعك�ص  التي  الإجتماعي 

ُتظهره  الذي  الكمال  على  واعتدنا  الكامريا.  اأمام  تكون 

ال�صخ�صيات على و�صائل التوا�صل الإجتماعي. ونظرًا اإىل 

اأننا اأم�صينا العام املا�صي يف احلجر املنزيل، لذا كان لدينا 

مّت�صع الوقت للتحّديق يف اأنف�صنا �صواء كان ذلك عن طريق 

تطبيق Zoom اأو غريها من التطبيقات. اإذًا، اأين نحن من 

هذه املوجة؟ 

لقد بنى الدكتور Dany Kayle �صمعته و�صهرته يف مدينة 

 .ISAPS دبي ويف بريوت، وهو ع�صو معتَمد يف جمعية 

ومن وجهة نظره، اإن تزايد ن�صب احل�صول على العالجات 

غري اجلراحية يعد اأمرًا طبيعيًا، وي�صيف قائاًل: "ل ميتلك 

النا�ص الوقت الكايف للح�صول على النتائج املزعومة جّراء 

ا�صتخدام كرميات العناية بالب�صرة، لذا يرغب معظمهم 

وال�صّد باخليوط  والفيلر  البوتوك�ص  اإىل حقن  اللجوء  يف 

للح�صول على نتائج �صريعة باأقّل اأ�صرار ممكنة". ومبا 

اأّن ذلك اأ�صبح اأمرًا طبيعّيًا، هناك الكثري من امل�صاهري 

ات  الذين كانوا من اأوائل امل�صاركني مع متابعيهم على من�صّ

التوا�صل الجتماعي ملو�صوع عملّيات �صّد الوجه اجلراحّية، 

 ومن بينهم م�صّمم الأزياء Marc Jacobs. ولطاملا كان

يقوم  ما  ال�صريحني جدًا حول  الأ�صخا�ص  من   Jacobs

به من عمليات جتميلية وغريها. وعلى الرغم من اأهمّية 

لها  اأّن  اإّل  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  عرب  ال�صفافّية 

تبعات على قرارات واأفعال غري �صّحية لدى املراهقني. 

به  ترغب  الذي  "التغيري  قائاًل:   Kayle الدكتور  ويعّلق 

لذا  اإيجابيًا.  يكون  اأن  يجب  النا�ص  من  ال�صريحة  هذه 

ال�صحيح،  الطريق  نحو  الزبائن  نوّجه  اأن  واجبنا  من 

وكذلك يجب الإبتعاد عن فكرة التغيري ملجّرد التغيري". 

ومع العلم باأّن رحلة البحث عن م�صدر ال�صباب ل تنتهي، 

م�صدودة  ب�صرة  على  احل�صول  عملّيات  ت�صّمنت  لطاملا 

بعد  ما  ورعاية  اأطول  تعافيًا  تتطّلب  �صديدة  اإجراءات 

الأدوات  بروز  ومع   ،2020 العام  يف  لكن  اجلراحة. 

التقنيات  اأحدث  لك  ت�صمح  اليوم،  املتوافرة  والتقنيات 

واأكرثها رواجًا بتعديل الب�صرة ورفعها وتنعيمها وتدليلها 

 :Kayle دكتور  ويقول  ومريحة.  و�صريعة  اآمنة  بطريقة 

عالج الميزوثيرابي
الفيتامينات  حقن  ت�صتخدم  تقنية  هي  امليزوثريابي 

الب�صرة  لتجديد  النباتّية  وامل�صتخل�صات  والإنزميات 

وترطيبها و�صّدها. وت�صتعمل هذه التقنية اإبرًا دقيقة للغاية 

لتو�صيل �صل�صلة من احلقن يف الطبقة الو�صطى من اجللد. 

ي�صّحح  اأنه  يف  امليزوثريابي  عالج  وراء  الفكرة  وتكمن 

امل�صاكل الأ�صا�صية مثل �صعف الدورة الدموية واللتهابات 

التي ت�صّبب تلف اجللد وجفافه.

 

العالج بالليزر الجزئي 
ُي�صتخدم ل�صتهداف امليالنني لعالج جمموعة من الآفات 

ال�صبغية مثل البقع الناجتة عن التعّر�ص لل�صم�ص اأو التقّدم 

يف ال�صّن. ول ينا�صب جميع اأنواع الب�صرة، لذلك من �صاأن 

طبيبك اأن يحّدد ما اإذا كان ذلك اأف�صل عالج لك. ويعمل 

عن طريق اإن�صاء مئات الآلف من مناطق العالج املجهرّية 

يف الطبقات العليا من اجللد التي ت�صتبدل اجللد التالف 

باأن�صجة ذات مظهر �صحي وتنتج ب�صرة اأكرث �صبابًا.

 

التقشير الكيميائي
وهو  القّوة  الكيميائي من حيث  التق�صري  يختلف عالج 

اإّما �صطحي اأو متو�ّصط اأو عميق بح�صب م�صاكل ب�صرتك 

مع  الن�صطة  واملرّكبات  الأحما�ص  وتتفاعل  ونوعها. 

ب�صرة  لتربز  منه  اخلارجية  الطبقات  وتذيب  اجللد 

اأكرث ن�صارًة ونقاًء واإ�صراقًة. ويعّزز التق�صري الكيميائي 

 اأي�صًا ازدياد الكولجني والإيال�صتني، ما يجعل الب�صرة 

اأكرث �صّحًة. 

ل القيام به لتجّنب التجاعيد هو الإبتعاد  "اإن اأكرث ما ُيف�صّ

عن اأ�صّعة ال�صم�ص ال�صاّرة، وا�صتخدام الواقي ال�صم�صي، 

وترطيب الب�صرة ب�صكل دائم".

واإذا كنت تبحثني عن العالجات الرائجة وغري اجلراحية 

بعد  ب�صرتك  ُتعيد ن�صارة  والتي  بها  القيام  التي ميكنك 

 Alice Henshaw الإجازة ال�صيفية، تذكراأهّمها الدكتورة

من عيادة Harley Street Injectables يف لندن. 


